Klimatilpasningsarbejdet fortsætter
Fra at tænke i planer skal vi nu tænke i handlinger. Det betyder, at vi helt konkret skal
omsætte papir til fysiske projekter ude i virkeligheden.
Innovationsprojektet KLIKOVAND sluttede sin første fase ved udgangen af 2014. Formålet med
projektet har været at skabe fælles løsninger, der forebygger konsekvenserne efter voldsomme
regnskyl. Formålet er det samme i KLIKOVAND2, men konceptet bliver …
Læs mere.

Vi er de sidste, der
kan gøre noget
Af miljøadvokat Pia Lisbeth Nielsen,
Molt Wengel Advokatfirma
I oktober 2014 deltog jeg i en
konference i Tokyo, hvor Al Gore var
inviteret til at tale om klimaforandringer og det forhold, at
klimaforandringer ikke kun isoleret
betyder ødelæggelse af infrastruktur,
hungersnød, fatalitet og sygdom, men
at de på længere sigt vil være årsag til
en helt ny type flygtninge:
Klimaflygtninge. …
Læs mere.

Ret og vrang i klimatilpasningen
Kommuner og vandselskaber står overfor en lang række udfordringer på det lovmæssige
område, når det kommer til at finansiere og gennemføre klimatilpasning.
Derfor har én af KLIKOVANDs hovedleverancer inden for jurasporet været at identificere
hovedspørgsmål i forhold til lovgivning og rammebetingelser. Vi har systematiseret og besvaret
spørgsmålene til brug for ikke kun KLIKOVAND-kommuner og –vandselskaber, men også …
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KLIKOVAND og
Teknologisk Institut
hitter med
klimauddannelse
25 klimatilpasningsklare kandidater
tager KLIKOVANDs

klimatilpasningsuddannelse – og kører med klatten!
KLIKOVANDs kompetenceløftsspor har sammen med Teknologisk Institut afholdt en fem-dages
klimatilpasningsuddannelse i oktober, november og december 2014. Uddannelsen tog
udgangspunkt i en række efterspurgte kompetencebehov fra kommuner og forsyninger i
KLIKOVAND, kombineret med Teknologisk Instituts klimatilpasningsuddannelse. I alt 25
deltagere fra kommuner og forsyninger deltog i kurset, hvor teori …
Læs mere.

Frirum med højere til loftet
Klimatilpasningsplanerne har givet udfordringer i kommunerne, og mange sad og
ventede på Naturstyrelsens vejledning, der var længe undervejs.
Charlotte Scheel, planlægger i Halsnæs Kommune, tog konsekvensen og gik ind i
KLIKOVANDs arbejdsgruppe for kompetenceløft. Hér måtte det være muligt at hente viden og
erfaringer fra andre kommuner i samme situation. Hun blev ikke skuffet: ”Det har været
fantastisk med det …
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KLIKOVAND blev
vendepunktet
Det er ikke altid let at begynde
dialogen om klimatilpasning med
borgerne.
Det måtte Marie-Louise sande, da hun
fik opgaven i Gentofte Kommune. ”Det
stiller krav til os som kommunale
medarbejdere at inddrage borgerne i
klimatilpasningen, da vi udover vores
fagligheder også påtager os rollen som kommunikationskonsulent og eventmager. Vi skal være
kreative og åbne i vores dialog, og det …
Læs mere.

